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A modernidade de Bauman pode ser definida como um período de liquidez, volatilidade, incerteza e incerteza, no qual o período anterior, chamado pelo autor da modernidade sólida, teria sido substituído pela lógica de consumo imediato, prazer e artificialidade. Assim, a noção de fluidez e liquidez que
celebram a modernidade se manifesta no cotidiano em diferentes contextos, como nas relações de trabalho, nas relações afetivas, na forma como os indivíduos são construídos, etc. Abaixo está uma lista de todos os títulos disponíveis e, abaixo, um link para baixar livros: The Art of Life - CLICK HERE!
Sociedade Individual - CLIQUE AQUI! Vida Fragmentada - CLIQUE AQUI! Aprendendo a pensar com sociologia - CLIQUE AQUI! Amor Líquido - CLIQUE AQUI! Babilônia, entre incerteza e esperança - CLIQUE AQUI! Bauman em Bauman - CLIQUE AQUI! Capitalismo Parasita - CLIQUE AQUI!
Cegueira moral - CLIQUE AQUI! Comunidade - CLIQUE AQUI! Confiança e medo na cidade - CLIQUE AQUI! Em Busca de Política - CLIQUE AQUI! Ensaios sobre o conceito de cultura - CLIQUE AQUI! Ética Pós-Modernista - CLIQUE AQUI! Europa, Aventura Inacabada - CLIQUE AQUI! Globalização,
consequências humanas - CLIQUE AQUI! Identidade - Entrevista com Benedetto Vechi - CLIQUE AQUI! Não é um diário! CLIQUE AQUI! Legisladores e Tradutores - CLIQUE AQUI! Puro Medo - CLIQUE AQUI! Modernidade e ambivalência - CLIQUE AQUI! Modernidade e o Holocausto - CLIQUE AQUI!
Malayza pós-modernismo - CLIQUE AQUI! Na Educação e Juventude - CLIQUE AQUI! Tempo fluido - CLIQUE AQUI! Vida no Crédito - CLIQUE AQUI! Vida em Fragmentos - CLIQUE AQUI! Vida para Consumo - CLIQUE AQUI! Liberdade - CLIQUE AQUI! Para a sociologia crítica - CLIQUE AQUI! 44
mapas do mundo líquido moderno - CLIQUE AQUI! Cultura no mundo líquido de hoje - CLIQUE AQUI! Baixe via Lelivros e Yandex Drive Para quem amou este post, também apontamos para o post de Bauman em 2 entrevistas em vídeo para ver: CLIQUE AQUI! ... Arte, poesia e filosofia... Clique aqui
para conhecer nossa loja! Camiseta Nietzsche, Marx e Freud para ver basta clicar aqui! ... GOSTOU DESSE POST? QUER RECEBER NOSSAS NOTÍCIAS E CONTEÚDOS EXCLUSIVOS NO SEU E-MAIL? ASSINE NOSSA NEWSLETTER! Um dos mais brilhantes e influentes pensadores da
atualidade, Sigmunt Bauman, recorda as mudanças históricas no conceito de cultura e examina seu destino em um mundo marcado pelas poderosas novas forças da globalização, migração e convivência militante da população. Em nossa era moderna fluida, em que todas as hierarquias se dissolvem e
as pessoas estão passando de produtores para consumidores, a cultura não é mais humana, mas de grupos, guetos, e a agenda moderna coloca temas como cidadania, direitos humanos e convivência na agenda. Mas Bauman nos adverte, mas devemos lutar pela igualdade. Cegueira moral - o mal
não se limita a guerras ou circunstâncias em que as pessoas operam em condições de extrema coerção. Hoje ele frequentemente se revela na insensibilidade diária ao sofrimento dos outros, na capacidade ou recusa de entendê-lo, e em seu desejo de controlar a privacidade dos outros. A miopia
maligna e ética estão escondidas no que consideramos comum e banal na vida cotidiana. Este livro consiste em cinco diálogos entre Sigmunt Bauman e Leonid Donskoy, filósofo, cientista político e historiador de ideias, professor de ciência política Vytautas Magnus na Lituânia e membro do Parlamento
Europeu. Uma pessoa vive hoje em condições de ansiedade constante. Temos medo de perder nossos empregos, medo da violência nas cidades, terrorismo, medo de ficar sem o amor do nosso parceiro, alienação. O resultado? Devemos nos atualizar constantemente e acumular conhecimento,
circular dentro de shoppingcenters, dirigir veículos blindados, viver em comunidades fechadas. O medo é uma das marcas do nosso tempo. Em seu novo livro, Bauman faz outro estudo único sobre a vida moderna e revela uma lista de medos atuais. O autor mapeia a origem geral da ansiedade na
modernidade líquida e examina mecanismos que podem parar o impacto do medo em nossas vidas. Segundo Bauman, a certeza de uma modernidade sólida não está mais lá, e com ela a utopia de controle sobre os mundos social, econômico e natural entrou em colapso. Em outro único estudo da
vida moderna, Bauman compartilha sua análise sobre o assunto com o leitor. Modernidade e o Holocausto - Este livro, que viveu para ver o Prêmio Amalfitu, premiado com o melhor livro sociológico publicado na Europa, nos diz o que a sociologia pode nos ensinar sobre o Holocausto e o que o
Holocausto tem a oferecer. A modernidade imediata é leve, líquida, líquida e infinitamente mais dinâmica do que a força que ela empurrou para fora. A transição de um para o outro trouxe profundas mudanças em todos os aspectos da vida humana. Sigmunt Bauman explica como essa transição
ocorreu e nos ajuda a repensar os conceitos e padrões cognitivos usados para descrever a experiência humana individual e sua história compartilhada. A modernidade líquida complementa e conclui a análise do autor sobre a globalização: as consequências humanas e na busca de políticas. Juntos,
esses três volumes formam uma análise brilhante das mudanças das condições da vida social e política. Sobre e juventude - Neste livro neo-cauda, o sociólogo Sigmunt Bauman reflete sobre o destino da juventude e o papel da educação e dos educadores na era da modernidade líquida, apontando
para alguns caminhos. Segundo ele, é o professor que deve desenvolver o espírito crítico dos alunos, proporcionando condições para viver em um mundo cada vez mais multifacetado. Veja todas as imagens dos clientes Melhores avaliações Melhores avaliações Melhores avaliações modernidade
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